
Az Év Polgármestere Jász-Nagykun-Szolnok megyében Fialka György, Csépa polgármestere. 
Hagyomány községünkben, hogy Szent István király ünnepén kerül sor az önkormányzat által alapított díjak és kitüntetések 
átadására. 
A 2001-ben felállított Szent István - szobor országunk, községünk jelképe. Azóta jeles ünnepünk meghatározó helyszíne a csépai 
Szent István park.  
2015-ben „Csépa Községért” kitüntetést kapta kiemelkedő szakmai munkájáért: Kaszanyiné Oberna Erzsébet és Vincze Istvánné. 
Kiemelkedő társadalmi munkájáért Papp Erzsébetnek a „Csépa Községért” kitüntetést adományozta Csépa Község 
Önkormányzata. Csépa Községért Emléklapot kapott kiemelkedő szakmai munkájáért Kovács Mária, Csernus Károlyné valamint 
Törőcsik Károlyné, Kocsis Brigitta és Talmácsi Béláné. A kitüntetéseket Fialka György polgármester adta át. 

 Berec Zsolt Miklós a J-N-Sz Megyei Közgyűlés alelnöke adta át a 
kitüntetést Fialka Györgynek Kép forrása: https://www.facebook.com/jnszm 
 

Kocsis Brigitta, Kovács Mária, Talmácsi Béláné, Törőcsik Károlyné és 
Csernus Károlyné 

 Kaszanyiné Oberna Erzsébet Papp Erzsébet Vincze Istvánné 

Fotók: Kovács Sándor 
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FIALKA GYÖRGY AZ „ÉV POLGÁRMESTERE” 
A Szent István napi községi ünnepségen Havrilla Sándorné 
alpolgármester köszöntötte Fialka Györgyöt, Csépa Község 
Polgármesterét abból az alkalomból, hogy az Év 
polgármestere Jász-Nagykun-Szolnok Megyében” díjat 
megkapta. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
Kormányhivatalban Berec Zsolt Miklós a J-N-Sz Megyei 
Közgyűlés Alelnöke adta át a kitüntetést. 
 
Fialka György Csépán élte gyermekkora éveit, ide építette 
otthonát, családot is itt alapított. Ezer szállal kötődik 
Csépához. Politikai pályája a képviselői múltjában és a 
polgármesteri jelenben formálódik 24 éve. 
6 évig a pénzügyi bizottság elnöke, és immár 4. ciklusban 
választotta a község lakossága polgármesterré. A bizalom 
alapja, hogy választási programjait a nehéz gazdasági 
helyzetben is időarányosan teljesíti, figyelve az aktuális, 
azonnali intézkedéseket igénylő feladataira. 
A teljesség igénye nélkül a ciklusra jellemző legfontosabb 
eredmények: 
Az első ciklus 2003-2006 évre tevődik a felújításra, 
beruházásra fordított összeg 264 millió forint. Megtörtént pl. 
Árpád Tompa Zrínyi Alkotmány Jókai Széchenyi, Bacsó, 
Gonda S, szilárd burkolattal való ellátása, Konyha külső-belső 
felújítása, Művelődési Ház gázfűtésének kiépítése, Orvosi 
műszerek vásárlása, Befejeződött az iskola nyílászáró cseréje, 
Felújításra került az „Őszikék” intézmény belső bútorzata, 
járdafelújítások történtek. Kiemelkedő volt a gázvezetésből 
adódó adósság rendezése és a 2006 évi árvízi védekezés során 
kifejtett tevékenység. 
A második ciklus 2007-2010 évre tevődik, a felújításra 
fordított összeg 255.6 millió forint. 
Megtörtént pl. Május 1 utca, Vasvári utca, Rákóczi utca, 
Kossuth utca szilárd burkolattal való ellátása 
Turisztikai szálló létrehozása, felújításra került a 
polgármesteri hivatal, az „Őszikék Egyesített Szociális 
Intézmény, balatonszárszói üdülő megvásárlása, közösségi 
ház megújulása, két új játszótér létesítése, iskola, óvoda 
oktatási feltételeinek folyamatos javulása. 
A harmadik ciklus 2011-2014 évre tevődik, a felújításra 
fordított összeg 499 millió forint. Jelentős 
létszámnövekedéssel megindul közmunkaprogram, 
elkezdődik a nyári gyerekétkezés, tűzifa program 
megvalósítása, téglagyári gödör (szeméttelep) rekultivációja, 
elkezdődik a Tiszazugi ivóvízminőség javító program 
megvalósítása, felújításra kerül a ravatalozó, megvásárlásra 
kerül a Tiszavirág II-es üdülő, önkormányzati lakóingatlanok 
száma folyamatosan bővül. 
Jelenleg a negyedik ciklus elején járunk. Elkészült a 
Művelődési Ház tetőszerkezetének felújítása, a teljes héjazat 
lecserélésével. Vackor Művészeti óvoda tetőszerkezete is 
felújításra szorult, és teljes nyílászárócsere megvalósult, ennek 
munkálatai napokon belül befejeződnek. Két pályázatot 
nyújtottunk be, amelyből az egyik a Petőfi utca szilárd 
burkolatának felújítása pozitív elbírálásban részesült a 
konyhafelújítási és eszközbeszerzési pályázatát a 
Belügyminiszter tartaléklistára helyezte. KEOP pályázat 
keretén belül megvalósult mintegy 50 KWatt teljesítményű 
napelem-rendszer kiépítése. 2015. május 1-jén átadásra került 
a Tóavató keretében a Rönkház. A nyár folyamán a 
balatonszárszói ÖK üdülő tetőszerkezete is megújult. 
 

A fent említettek végrehajtása egy stabil, szeretetteljes, a 
nehézségeket is együtt kibíró család nélkül szinte lehetetlen. 
Felesége Katika midig biztosítja számára a nyugodt, békés 
környezetet, az igazi otthont. Lánya Luca és nevelt lánya 
gyermekei sok-sok vidámságot, szeretetet, kedvességet 
csempésznek az olykor szürke hétköznapokba.  
A munkája, a családja mellett mindig örömmel szakít időt a 
közéleti tevékenységre is. A labdarúgás élete olyan része, 
amelyet aktívan négy évtizede folytat. Ezen időszak alatt 
játékosként területi bajnokságban a csapattal 3 bajnoki címet, 
a csépai csapat edzőjeként a harmadikat is begyűjtötte. 
Folyamatosan képezi magát a sport elméleti és gyakorlati 
kérdéseiben is, hogy korszerű módon készíthesse fel a sportoló 
fiatalokat, csapattá, s egyben sportemberekké is nevelve őket. 
Így azok méltó képviselői a csépai sporthagyományoknak. 
A másik irányultság a horgászat, annak is a versenyhorgászat 
ágazata. 1985-91-ig válogatott kerettag volt. Aktív pályafutása 
alatt 3 Magyar bajnoki címet csapatban, egyéniben „Budapest 
bajnoka” címet, s több értékes helyezést ért el.  
Képviselte Magyarországot Svédországban a klubcsapatok 
világkupáján is. Versenyhorgász eredményei Csépa községet 
is ismertté tették. Mindezek mellett a Kinizsi Horgász 
Egyesületnek 15 éve elnöke. Mint minden civil szervezetet, 
azonban vezetni, irányítani, mozgatni kell. Munkáját növekvő 
taglétszám és anyagi gyarapodás jellemzi és minősíti. A 
természetvédelem élete része. Sokat tesz a Tisza élővilágának 
megőrzéséért. 
A labdarúgás és a horgászat sokak számára csak a szórakozást 
jelenti. Polgármester Úr ezen tevékenységekkel párhuzamosan 
igyekszik kapcsolati tőkét teremteni, s minden lehetőséget 
megragadni e szerteágazó ismeretségi körben. Ezzel is Csépa 
községnek több irányú előnyt szerezni. Pályázatok és egyéb 
támogatások terén. 
Jól felismerte a civil szervezetek életképessé tételének 
fontosságát. A község pályázati lehetőségei bővültek és az 
elnyerhető támogatási összeg ezáltal 100 %-ra nőtt. A civil 
szervezetek rendezvényein részt vesz, tájékoztatja az 
önkormányzat célkitűzéseiről, működési nehézségeiről. Azzal, 
hogy a lakosság széles rétegét bevonja egy-egy döntés 
előkészítésébe, a településen élők érzik, hogy minden egyes 
ember véleménye számít. 
A Képviselő-testület nevében is elmondhatom, hogy 
magunkhoz képest, és a többi településhez viszonyítva is 
jelentős fejlődésen ment keresztül községünk. Az épített 
környezet, a gazdálkodás az ünnepségek, rendezvényeinket 
színvonala is mind ezt tükrözik.  
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Lakosainkkal való kapcsolattartására jellemző a közvetlenség, 
az odafigyelés, a hatékony segítség. Nem várja el, hogy 
polgármesterként titulálják, hiszen tősgyökeres Csépaiként 
ismerősként, barátként fordulnak hozzá az itt élő emberek.  
Nem ritka, hogy családi eseményeknek is meghívott vendége. 
Nemcsak a település vezetőjeként, magánemberként is hű 
polgármesteri esküjéhez: „Csépa község javát szolgálom” 

A képviselő testületünk döntései Fialka György polgármester 
vezetésével kiállták az idő próbáját. 
Fentiek alapján Csépa Község Önkormányzatának Képviselő 
testülete javasolta Fialka György polgármester urat „Az év 
polgármestere Jász-Nagykun-Szolnok Megyében” Díjra, 
amely kitüntetést a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
Kormányhivatalban átvett. Gratulálunk! 
 

2015. szeptember 18-án „Állományi 
gyűlésre hívta Fialka György 
polgármester az ÖK intézményeinek 
dolgozóit. Az összejövetelen Berényi 
Veronika kirendeltség - vezető 
köszöntötte a vendégeket. A 
munkatársak nevében gratulált Az Év 
Polgármestere Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyében” díjhoz Fialka Györgynek és 
méltatta polgármesteri pályafutását. 
Szeretettel köszöntöm Boldog István 
Országgyűlési Képviselő Urat, Fehér 
Petra Képviselő Asszonyt a Megyei 
Közgyűlés tagját, Dr. Hoffmann Zsolt 
Jegyző Urat, Nagy Ferencet Csépa 
község Díszpolgárát és kedves 
Feleségét, az Intézményvezetőket, a 
Civil szervezetek Vezetőit, az 
Intézmények Dolgozóit, valamennyi 
Meghívottat! 
Külön köszöntöm vendéglátónkat, 
Fialka György Polgármester Urat!  
Mi csépaiak, szeretünk nyerni, örülünk a 
csépai sikereknek. A közösség figyeli a 
polgármester munkáját, törődik azzal, 
hogy mi zajlik a településen, és nem 
csak kritikus, hanem a jól végzett 
munkát dicséri is.  
Ritkán adatik meg egy polgármesternek, 
hogy kitüntetést vehet át, általában 
átadni szokta a díjakat. A 
polgármesterek igazi megmérettetésére 
négyévenként (most már 5 évenként) 
kerül sor, amikor a választók szavaznak. 
Polgármester Úr politikai pályája, a 
képviselői múltjában és a polgármesteri 
jelenben, 24 éve formálódik. 6 évig a 
pénzügyi bizottság elnöke volt, és 
immár 4. ciklusban választotta a község 
lakossága polgármesterré.  
Megválasztását követően felismerte, 
hogy fő feladata az önkormányzat 
pénzügyi-gazdasági stabilitásának 
megerősítése. Pénzügyi helyzetünket 
1998-ban a bizonytalanság jellemezte, 
melyet a magas bérköltségek, és a 
jelentős működési kiadások 
eredményeztek.  
Ezen felül egy közel 20 millió Ft-os 
visszafizetési kötelezettség nehezítette 
meg napjainkat, amely a gázbeveztéshez 
kapcsolódóan keletkezett. 
Polgármester Úr megjelenésével az 
addigi gyakorlattal szakítva egy új 
szemléletet, egy új stílust teremtett meg. 

Az önkormányzat létszámát 
felülvizsgálva megkezdődtek az 
átszervezések, amely a nyugdíjazási 
lehetőségek kihasználásával, 
létszámcsökkentést is eredményezett. 

Kezdetét vette az intézmények 
működési költségeinek minimalizálása. 
Radikális döntés volt, és bizonyos 
körökben népszerűtlen. Mégis, ezzel a 
döntéssel az önkormányzat gazdasági 
megerősödését alapozta meg, és ezzel 
együtt jelentős szavazótáborra tett szert. 
Az új gyakorlat alapvetően három 
pillérre építkezett. Tudás: Első lépés egy 
elemző munka elvégzése. Az elő munka 
nagysága, gyakorisága, tagoltsága. 
Költségvetés - gazdálkodás 
szerkezetének vizsgálata. Jövőkép 
kialakítása, alapelvek meghatározása. 
Az egész elemző munkára, kb. 3 hónap 
állt rendelkezésre. A tudás, azért 
lényeges eleme a gyakorlatnak, mert 
ilyen rövid idő alatt csak jól felkészült, 
megfelelő elméleti és gyakorlati előélet 
ad biztonságot. 
Gyorsaság: A felmérést követően 
lényeges a döntés gyorsasága, mert „az 
idő pénz”. 
Következetesség: E harmadik elem, a 
gyakorlat legfontosabb része. Mert mit 
ér az elmélet, az a döntés, amely a 
végrehajtás fázisában bukik meg? Ez 
volt a legnehezebb, hiszen egy 
testülettel, egy egész közalkalmazotti és 

köztisztviselői gárdával kellett 
elfogadtatni az elképzelést úgy, hogy a 
végrehajtásban valamennyien részesévé 
váljanak. 
Az eredményhez a személyes 
példamutatáson keresztül vezetett az út! 
Ez a következetesség azóta is jellemző a 
mindennapjainkra. A reggelek azzal 
kezdődnek, hogy a főnök megkérdezi, 
milyen pénzek érkeztek, milyen fizetési 
kötelezettségeink vannak. A pénzügyek 
prioritása, a gyors döntési képesség, a 
folyamatok átlátása, valószínűleg 
vállalkozói múltjára tekint vissza. 
Munkastílusára jellemző, hogy ebben a 
csapatjátékban ötleteket, tanácsokat 
gyűjt, véleményezteti, a döntések csak 
ez után szülteknek meg. A beruházások, 
fejlesztések nyomán községünk 
gazdagabbá válik, a képviselő testület 
támogatásával. A hivatali tevékenység 
és az intézményekben folyó munka, 
segíti a feladatok ellátását. 
Munkamódszer vonatkozásában a 
„Határidő 1 nap” szállóigévé vált.  
Munkáját a pontosság, precizitás, 
határozottság és céltudatosság jellemzi.  
Elképzeléseit előre megtervezi, és 
mindent megtesz annak 
megvalósításáért. Ehhez a megfelelő 
személyeket megtalálja, és a 
megvalósításhoz szükséges forrásokat 
felkutatja.  
Tudatosan készül egy-egy feladat 
megvalósítására, a legapróbb részletekig 
kidolgozza annak folyamatát.  Az 
esetlegesen felmerülő problémák nem 
érik váratlanul, arra felkészülve, a cél 
megvalósítása érdekében megoldási 
alternatívákat dolgoz ki.  
Napi szinten körüljárja az 
intézményeket, tájékozódik. A 
problémák megoldásában segítséget 
kapunk tőle. Az intézményvezetőket 
önállósodásra ösztönzi, ezáltal erősíteni 
kívánja pozíciójukat. A vezetői 
tapasztalatok megszerzése érdekében 
megköveteli a szakmai képzettséget.  
Az említett vezetői tevékenységeken 
kívül a Horgász Egyesület és a 
Sportegyesület munkájában is részt 
vesz. Nemcsak aktív részeseként, 
irányítójaként is. Sokoldalú egyéniség. 
Egyszerre több dolgot tud irányítani, 
koordinálni.  
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A civil szervezetekkel való 
kiemelkedően jó együttműködés a 
községi politizálás szerves részévé vált.  
Polgármester Úr közösségformáló 
szerepe is meghatározó. A segítőkészség 
és a határozottság egyszerre van jelen 
mindennapjaiban.  
Ha valaki bajban van, elsőként ajánlja 
fel segítségét. Az intézmények 
dolgozóinak kapcsolatát az "éves 
kirándulás" útján próbálja erősíteni. 
Karácsony közeledtével sokunk asztalán 
az általa kifogott hal található.  

Ha azonban a kitűzött cél 
megvalósulását veszélyben érzi, 
határozottan, és szemrebbenés nélkül, 
nemet tud mondani. Lakosainkkal való 
kapcsolattartására jellemző a 
közvetlenség, az odafigyelés, a 
hatékony segítség. Hiszen legtöbben 
ismerősként, barátként fordulnak hozzá.  
A szívéhez oly közelálló sport nyelvén, 
a polgármesterség és a labdarúgás, nem 
is áll olyan messze egymástól. Mert mit 
is csinál egy csatár? Védekező 
felállásban a feladata az, hogy minél 
kevesebb gólt kapjon a csapata. Támadó 

felállásban azonban, egy megfelelő 
előkészítés után, gólt szerez, alárendelve 
magát a játéknak, amelyben a cél, a 
győzelem. 
Polgármester Úr! Polgármesteri 
tevékenységedben kívánjuk, hogy az 
elkövetkezendő években érj el sikereket, 
tudd megőrizni az eddig megteremtett 
értékeket! Jó egészséget kívánunk 
Neked és Családodnak és sok-sok 
türelmet hozzánk! Kívánom, hogy még 
hosszú ideig mondhasd esküd szavait: 
„Csépa község javát szolgálom!”

 
Fialka György polgármester az „állományi gyűlésen” az alábbi gondolatokkal köszönte meg munkatársainak, az intézmények 

dolgozóinak, a választópolgároknak valamint családjának támogató segítségét. 

Kedves Vendégeim! Tisztelt Képviselő Úr, Képviselő 
Asszony! 
Köszöntelek benneteket, s köszönöm, hogy elfogadtátok 
meghívásom. 
Nem egy szokványos munkaértekezlet ez, de fontosságát és 
méretét tekintve bizonyosan emlékezetes lesz. 
Ma azért hívtalak benneteket, hogy nyilvánosan is megosszam 
veletek mindazt az értéket, amelyet évek alatt létrehoztunk, s 
azt az elismerést, amelyet ezért kaptunk, kaptam. 
Tudom, hogy mindig vannak és lesznek örök elégedetlenek, de 
azt is tudom, hogy ha bármit elérünk, ők akkor is örök 
elégedetlenek maradnak. Nos, nekik nem akarok megfelelni. 
A vállalásaimat, vállalásainkat szentírásnak tekintem. 
Tisztában vagyok korlátaimmal, de a lehetőségeimmel is. Így 
lehet elfogadni vagy nem elfogadni - ha tetszik, ha nem - egy 
a sorsunk, mert mindannyiunk élete Csépához kötődik. 
Nem nagyon szeretem a „siránkozást”, az egymásra 
mutogatást, mert előbbre ezzel még senki sem jutott. 
Igyekeztem is, hogy nálunk ne ez legyen a jellemző. Úgy 
gondolom az élet igazolta, hogy ez járható út. 
Számomra azért nagy ajándék ez a mai nap, mert a 
kitüntetéssel elismerték ennek a kollektívának a munkáját, 
akivel nap mint nap együtt dolgozom és ezért, köszönettel 
tartozom. 
Köszönettel Boldog István Országgyűlési Képviselő Úrnak, 
Fehér Petra Képviselő asszonynak, s nem utolsó sorban nektek 
kedves kollégák. Hiszen az önkormányzat és valamennyi 
intézményének dolgozója a Csépán élők közösségéért 
dolgozik. 

Én ezt az elismerést mindannyiunk sikerének tekintem. Azért 
hívtalak benneteket, hogy megosszam veletek annak érzését, 
hogy érdemes jól és sokat dolgozni. Ennek nemcsak anyagi, 
hanem erkölcsi vonzata is van. Úgy gondolom, hogy jó irányba 
megy az életünk.  
Azért mert az ország keletebbik felébe születtünk, nekünk is 
meg vannak a magunk lehetőségei. Amellyel, ha élünk 
eredményeket tudunk elérni, ha nem élünk, nem történik 
semmi.  
Fontos, hogy a meglévő dolgokat értékelni tudjuk és 
felismerjük a jelenlegi és jövőbeni lehetőségeket, ezek olyan 
tulajdonságok, amelyek csak sajnos kevés embernek adatnak 
meg! Mégis erre szeretném ösztönözni kollégáimat, 
barátaimat, hiszen így tudunk együtt, összedolgozva, előbb 
kisebbeket és talán egyszer majd nagyobb eredményeket is 
elérni. 
Végezetül, de nem utolsó sorban szeretném családomnak 
megköszönni, hogy olyan hátteret biztosított, amelyben 
nyugodtan, naptól, éjjeltől, órától függetlenül tudtam munkám 
végezni. 

Kedves Vendégeim! 
Hálás vagyok a sorsnak, hogy az életem egy bizonyos részét 
közöttetek dolgozhattam, dolgozhatom. 
Köszönöm a település lakóinak, hogy választásról választásra 
százalékosan kifejezve egyre növekvő támogatást kaptam. 
Emelem poharam a sikeres együttműködésünkre, Csépa 
község töretlen fejlődésére. Mindenkinek kívánok erőt, 
egészséget, a továbbiakban is eredményes munkát.

 
KASZANYINÉ OBERNA ERZSÉBET 

A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati hivatal Csépai Kirendeltségének főmunkatársa. 
Csépán járt általános iskolába, a 
gimnáziumot Kunszentmártonban 
végezte. A kunszentmártoni Tűzoltó-
parancsnokságtól adminisztrátori 
munkakörből érkezve, 1984-től 
helyezkedett el Csépa Község 
Önkormányzatánál, az akkor még 
önkormányzati intézményként működő 
GAMESZ-nál, mint pénzügyi 
munkatárs. Áthelyezésével 1991. január 
elsejétől köztisztviselőként a 
Nagyközségi Közös Tanács Végrehajtó 
Bizottsága Pénzügyi és Adóügyi 
Irodájához került, mint adóügyi 
ügyintéző. Jelenlegi munkahelyén azóta 

is, folyamatosan a helyi adóügyekkel 
foglalkozik.  
Már a kezdetektől fogva nagy 
hivatástudattal, precíz, pontos munkával 
és kiváló szakmai felkészültséggel 
végezte a munkáját. A munkaköréhez 
kapcsolódó jogszabályismerete mindig 
alapos volt, az ügyfelekkel közvetlen és 
segítőkész kapcsolatban állt, 
munkatársaival példásan tudott együtt 
dolgozni. Magas színvonalú munkájával 
hozzájárult ahhoz, hogy hosszú évek óta 
az Önkormányzat a helyi 
adóbevételeinek is köszönhetően 
biztonságos gazdálkodást folytatva 

láthatta el a kötelező és önként vállalt 
feladatait.  
Az adókkal kapcsolatos feladatok 
ellátása nem egy népszerű feladat. Ám ő 
mindig igyekezett emberségesen, a 
lehetőségekhez képest a lakosok 
számára a lehető legjobb megoldást 
keresni. 
Elhivatottságát tükrözi, hogy több mint 
20 éve dolgozik a közigazgatásban. 
Munkájára jellemző a megbízhatóság, 
teherbírását az olyan időszakonként 
jelentkező, de rendkívül nagy 
jelentőségű feladatok ellátásánál is 
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folyamatosan tapasztaltuk, mint a 2006-
os árvíz során végzett tevékenysége, a 
népszámlálás, valamint az országgyűlési 
képviselő, illetve a helyi önkormányzati 
választások lebonyolítása. Szakmai 
tudásának fejlesztését, a folyamatos 
önképzést fontosnak tartva a 
közszolgálatban töltött ideje alatt számos 
képzésen, továbbképzésen vett részt. 
Kiválóan látta és látja el a mai napig a 
feladatait, amely alapján olyan embernek 
ismerik az ügyfelek, aki szívvel-lélekkel, 
megelégedésükre végzi a munkáját.  

Elhivatottsága megmutatkozik a családi 
életében is, ahol férjével két 
gyermeküket szeretetben, harmóniában 
nevelték fel. Ma már három unokája 
aranyozza be napjait.  
A család és a munka mellett 
szabadidejében kertészettel, 
szőlőtermesztéssel foglalkozik. A 
virágok ápolását mesterfokon végzi, 
ezzel nemcsak a családját, hanem a 
lakóházuk előtt elhaladókat is 
gyönyörködteti. Munkája, 
szakmaszeretete és magánélete példa az 

itt élők számára, megbecsülésnek, 
tiszteletnek örvend a Csépa községben 
élők körében.  
Sokrétű munkáját nagy felkészültséggel, 
lelkiismeretesen, szabad idejét nem 
kímélve, több évtizeden keresztül 
becsülettel látja el, ezért kiemelkedő 
szakmai munkájáért, Csépa Község 
Önkormányzatának Képviselő Testülete 
„Csépa Községért" kitüntető díjat 
adományoz Kaszanyiné Oberna Erzsébet 
köztisztviselő részére.

 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő Testülete „Csépa Községért" kitüntető díjat adományozott Kaszanyiné 

Oberna Erzsébet köztisztviselőnek, kiemelkedő szakmai munkájáért. 
Családtagjaid, barátaid, munkatársaid, ismerőseid Böbének 
szólítanak. 
Az ünnepségen elhangzott, bevezetőben olvasható dicsérő 
mondatokat nem akarom ismételni: Az elismeréshez 
gratulálok. 
A szakmai munkád területe az adózás. A téma nem változott az 
elmúlt évek alatt, mégis, biztos vagyok benne, hogy az adózás 
területei átalakultak. 
Mi az, ami után nem adóztunk kb. 20 évvel ezelőtt, napjainkban 
azonban igen? 
- Az adózás területeiben nincs lényeges változás, a mérték 
változott. 
A gépjárműadó aránya hogyan alakult?  
- Az utóbbi években, ahogy ország és világviszonylatban a 
gépjármű használat ugrásszerűen növekedett. Csépán szintén. 
Ebből adódóan a gépjármű adózásra kötelezettek száma 
növekedett. A probléma abból adódik, hogy a lakosság egy 
része nem jogkövető, így a gépjárműadó befizetése sok 
esetben csak felszólítások után történik meg. A be nem fizetett 
összegek csökkentik az ÖK költségvetésében felhasználható 
keretet. 
Az adóbevételek az ÖK költségvetésében a bevételi 
táblázatában szerepelnek. Milyen területekről jelentkezik ez a 
bevétel? 
- A kommunális, a gépjárműadóból. Az iparűzési adóból, 
amely részben helyi vállalkozók által befizetett, vagy a 
szolgáltatók, mezőgazdasági vállalkozók csépai telephelyeik 
után fizetett összegből adódik. 
Csépa nincs kedvező helyzetben ilyen szempontból. Kevés a 
helyi vállalkozó, üzemek, gyárak nem működnek a községben, 
így adóbevétel sem folyik be nagymértékben. 
Néhány évvel ezelőtt a „Szép otthon, példás porta” egyik 
kitüntetettje voltál családoddal.  

Az irodában is rengeteg virág vesz körül! 
Honnan ez a különleges érzékenységed a növényekkel 
szemben? Sok munkával jár. Mikor jut időd a virágokra? 
- A virágokat kislány koromban is szívesen gondoztam. Volt 
egy kiskertem, amibe nekem tetsző virágokat ültethettem és 
ápoltam. 
Tudom, hogy ruhákat varrsz. Tanultad, vagy amatőr módon 
sajátítottad el a mesterfogásokat? 
- A varrást önszorgalomból, szabásminta alapján kezdtem el, a 
jól sikerült ruhadarabok további ösztönzést adtak. De a varrás 
pillanatnyilag a múlté. Jelenleg nem jut időm erre. A 
munkahelyi teendők után a háztartás sok elfoglaltsággal jár, 
majd a családdal, az unokákkal töltöm az időt. 
A lányaitok családot alapítottak. Nem a faluban élnek. Ketten 
két irányban találták meg életük párját. A távolságot le lehet 
küzdeni?  
Amikor csak lehet, velük vagyunk. A távolság miatt ez a 
lehetőség korlátozott. A technika azonban a segítségünkre van. 
Rendszeresen beszélünk telefonon. A három fiú unoka a 
legfontosabb számunkra. A varráshoz lehet, hogy visszatérek 
majd akkor, amikor az unokáink már nagyobbak lesznek. 
A virágok szeretetét vagy a varráshoz hasonló kézügyességet 
örökölték a lányaitok? 
Ha nem is ilyen formában, de szerintem igen. Kitti lányunk 
kertészettel foglalkozik, Dóra lányunk a szépségápolás: 
körömépítés és kozmetikum területén találta meg az 
érdeklődésének megfelelő munkaterületet. Ha ők elégedettek 
az életükkel, akkor vagyok én is az. 
A kitüntetéshez még egyszer gratulálok, jó egészséget Neked és 
férjednek! Sok örömet, boldogságot kívánok egész családod 
körében. 

Kovácsné Németh Mária

 
VINCZE ISTNÁNNÉ 

Az Őszikék Egyesített Szociális Intézmény közalkalmazottja 
Vincze Istvánné - Szanda Rozália -
1957.12.13.-án született 
Kunszentmártonban. Csépán végezte az 
általános iskolát, majd csecsemő- és 
gyermekápolói képesítést szerzett 
Szegeden az Egészségügyi 
Szakközépiskolában. 
1975-77-ig a szentesi kórházban 
dolgozott, 1977-83-ig köztisztviselő a 
Csépa Nagyközségi Tanácsnál, 1983-
88-ig a Postaigazgatóság munkatársa 

volt, 1988-91-ig az általános iskola 
adminisztrátora, 1991-2001-ig az 
önkormányzat pénztárosa. Mindenütt 
munkakörének, beosztásának megfelelő 
pontossággal végezte munkáját. 
Mindegyik munkahelyen szoros 
kapcsolatban volt az emberekkel. Ha 
kellett, járta a falut, díjbeszedőként 
tiszteletet, megértést tanúsítva. Bárhol 
dolgozott, mindig mindenütt becsületes 
emberként végezte munkáját. 

2001.október 1-jén került a szociális 
gondozói munkakörbe. Szakmai 
tudására nagy szükség volt. Az 
idősgondozás szolgálatát 15 évig 
hivatástudattal, belső tartással, 
következetesen vitte végig. Vezető 
gondozóként dolgozott. Az idő telt, a 
feltételek változtak. Az intézményben 
folyó munka egyre nagyobb 
odafigyelést, terhet jelent a 
gondozóknak, hiszen egyre súlyosabb 
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betegségekkel kerülnek be az otthonba 
az emberek. 
Kleeman így ír az öregedésről, az 
élettapasztalatról: „Az öreg kút 
csendesen adja vizét, így telik minden 
napja./ Áldott élet ez!- fontolgatom, 
csak adni, adni minden napon!/ Jó kút! 
Nem érzed ezt a terhet? Belenézek. 
Tükre rám ragyog:/ Hiszen a forrás nem 
én vagyok! Árad belém, csak 
továbbadom" 
Rozika nyugdíjba vonul, már 
felmentését tölti, de munkáját 
mindvégig kitartóan, példamutatóan 
végezte. Segített a kezdőknek, tanácsot, 
tapasztalatot, kitartást, adott át nekik. 
Ezért szeretettel köszöntjük Vincze 
Istvánné, most ebből az alkalomból is. 

Rozika az a munkatárs, az az édesanya, 
nagymama, jó rokon, ismerős, akire 
ráillik a verssor: „csak adni, adni minden 
napon!” 
Adni egyedül is, drága férje nélkül, sőt 
őt pótolva, népes családjának-két, 
gyermeknek, s öt unokának- 
édesanyjának, akit hosszú ideig ápolt, s 
lehetne sorolni tovább. S adni a 
munkahelyen mosolyt, simogatást. 
Kemény, nehéz munkával ápolni, 
gondozni, gyógyítgatni, nyugtatgatni az 
idős, munkában megfáradt, sokszor 
szomorú, megriadt magányos 
embereket. 
Hogy hogyan bírta? Mi volt a „forrás”? 
Honnan „áradt” a mindvégig kitartó, 
precíz, kiváló szakmai tudáshoz, 
munkához az erő karjaiba, lábaiba, 

szívébe? Azokból, akiket gondozott, 
ápolt, szeretett. 
Akik közelről ismerték, megtanulhatták 
tőle, hogyan kell egy szép, nagycsalád 
szerető, játékos, gondoskodó 
Nagymamájának lenni. 
De legfőképpen megmutatta azt is, 
hogyan lehet, és kell egy ilyen nehéz 
munkakörben fáradhatatlanul, 
mindenkor precízen, pontosan, 
helytállni. 
Munkáját lelkiismeretesen, több 
évtizeden keresztül becsülettel látta el, 
ezért kiemelkedő szakmai munkájáért, 
Csépa Község Önkormányzatának 
Képviselő Testülete „Csépa Községért" 
kitüntető díjat adományoz Vincze 
Istvánné közalkalmazott részére.

 
Csépa Község Önkormányzatának Képviselő Testülete „Csépa Községért" kitüntető díjat adományozott Vincze 

Istvánné közalkalmazottnak, kiemelkedő szakmai munkájáért. 
Az idős emberek gondozását nem lehet munkaként kezelni. 
Ehhez elhivatottság kell. Maximálisan igaz ez Vinczéné 
Rozikára, aki segítőkészségével, empátiájával erre született. 
Biztosan nem könnyű az idősekkel foglalkozni. Ahány ember, 
annyi egyéniség. Neked ez hogyan sikerült? 
- A mi munkánk java része nem látványos, ritkán van kézzel 
fogható eredménye. Amellett, hogy végzi az ember a 
munkakörének megfelelő feladatait, az idősek igénylik, hogy 
meghallgasd őket, beszélgess velük. Hiszen, mikor bekerülnek 
az intézménybe, sajnos nagyon sokszor megszakad, vagy 
minimalizálódik a családjukkal a kapcsolat. Könnyű 
észrevenni, hogy ki az, akit gyakrabban látogatnak, kíváncsiak 
rá hogy van; velük sokkal könnyebb. Mindegyiknek 
meghallgatod a napi beszámolóját, problémáján a legjobb 
tudásod szerint igyekszel segíteni. Nem csak a testüket, a 
lelküket is ápolni kell! Ezt a munkát csak szívvel-lélekkel lehet 
csinálni. 
Van olyan pozitív történeted, amelyet szívesen megosztanál az 
olvasókkal? 
- Még postai kézbesítő koromban ki kellett járnom a Kósára is. 
Ott is sok idős ember él. Amikor vittem a levelet, csomagot, 
sokat beszélgettem velük, nagyon megkedveltem őket. 
Megcsináltam nekik olyan dolgokat is, amelyek nem tartoztak 
a munkakörömhöz: bevásároltam, kiírattam és ki is váltottam 
a gyógyszereiket, apróbb ház körüli munkákat is elvégeztem 
helyettük. Évekkel később találkoztam egyikükkel az ÖNO-
ban, és mosolyogva üdvözölt, megismert. Ez annyira jólesett! 
Ez az a plusz, ami átsegíti az embert a nehezebb időszakokon. 
Ápolói munkakörben mik voltak azok a feladatok, amelyeket el 
kellett végezned? 
- Állandóan figyelemmel kellett kísérnem a gondozottakat, fel 
kellett ismernem, ha valamelyikük állapotában változás állt be, 

és igyekeztem kideríteni az okát. Mindennapi higiénés 
szükségleteik kielégítése. Sérülések esetén a sebeket ellátni, 
kezelni nekem kellett; injekciót beadni szintén. Gyógyszereket 
kiadagolni, nézni, hogy tényleg beveszik-e. Dolgozók 
munkaidő-beosztásának elkészítése, szabadságok 
nyilvántartása, egyeztetése a polgármesteri hivatal 
dolgozójával. 
Visszatekintve az elmúl 40 évre, mennyire vagy elégedett a 
sorsoddal? 
- Én soha nem ágálltam a sorom ellen, csendben végeztem a 
munkámat. Az életemet végigdolgoztam, soha nem voltam 
munka nélkül, de olyan nem egyszer volt, hogy többféle 
feladatot is vállaltam másodállásban. Úgy érzem, becsülettel 
megcsináltam mindent. Mindig is szerettem emberekkel 
foglalkozni, a kicsi gyermekektől az idősekig. Az óvodában is 
nagyon jó volt dolgozni. Olyan sok pozitív visszajelzést kapok 
az akkori ovisoktól, akik ma már felnőtt emberek, hogy 
mennyire szerettek. Ezek a jó oldalai a múltamnak. 
Árnyoldalai is vannak természetesen, mint mindennek. A 
szociális gondozás nem egy megbecsült munka. Szerettem 
csinálni, de a végére bele is fáradtam. Azt elmondhatom, hogy 
az életemet minimálbérért dolgoztam végig. 
Most szabadságodat töltöd, november 1-jével mész nyugdíjba. 
A megnövekedett szabadidőddel mit kezdesz? 
- Egyelőre várom, hogy mikor lesz az a szabad idő, mert újra 
szolgálatba léptem, az unokák szolgálatába. Ennél 
élvezetesebb munkát nem tudok elképzelni! Lányom munkába 
állt, így a mamának is ki kell vennie a részét a gyermekek 
felügyeletéből. Tudom, hogy szükségük van rám, és remélem, 
nagyon sokáig így lesz ez, hiszen akkor érzem, hogy kellek 
még, van értelme az életemnek. 

Zarnócz Pálné
 

PAPP ERZSÉBET 
Papp Erzsébet, akit mindannyian 
Szöszikének ismerünk. Kántorként, a 
Mosoly Klub Énekkarának vezetőjeként 
teljesít önzetlen szolgálatot Csépán. 
Az éneklés, a zene már 
kisgyermekkorától jelen volt az 

életében. Egészen fiatalon, szinte 
általános iskolásként kezdte a 
kántorkodást. 
Az egészségügyi szakiskola elvégzése 
után néhány évig nővérként a 
Kecskeméti Kórház gyermekosztályán 

dolgozott. Eközben szabadnapjain egyre 
többször látta el a kántori teendőket a 
római katolikus templomban. 1991-ben 
hazahívták főállású kántornak. 
Időközben leérettségizett és elvégezte a 
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kántorképzőt, majd az Egri Főiskolán 
ének-hittantanári diplomát szerzett. 
Kántorként megszervezte és vezette a 
Templomi Kórust, akikkel nemcsak 
miséket, hanem a temetéseket is 
áhítatosabbá tették Csépán és a 
szomszédos településeken is. Számtalan 
községi ünnepségen is szerepeltek. 
Erzsike 4 évig a gyermekeket is próbálta 
az ének szeretetére nevelni Petőfi 
Sándor Általános Iskolában. 
A körülmények változása miatt 3 éve 
főállásban a Tiszaugi Szőke Tisza 
Fogyatékos Otthonban nővérként 
dolgozik. Így sajnos egyre kevesebb 
szabadideje marad a közösségi életre. 
De amikor a munkája megengedi, 
mindig önzetlenül vállalja a rábízott 
feladatokat. 
Több évtizede a Csépa Községért 
Alapítvány kuratóriumának tagja.  
Önkéntes véradóként sok-sok beteg 
vagy sérült ember gyógyulásához járult 
hozzá. 

A Mosoly Klub életébe 2000-ben az 
Énekkar alakulásakor kapcsolódott be; 
ekkor kapott felkérést a klubvezetőtől az 
énekkar vezetésére, amit ő elfogadott és 
azóta is teljesít. 
Műsorral készülnek a Klub farsangi, 
névnapi, karácsonyi rendezvényeire. 
Hosszú évek óta jó kapcsolatot ápol az 
Énekkar a Vackor Művészeti Óvodával, 
ahol az őszi-tavaszi évszaki koncerten 
énekelnek, az adventi időszakban 
előadják a Betlehemes műsorukat a 
kicsiknek. Továbbá az Őszikék Idősek 
Otthonában karácsonykor a Betlehemet, 
a nyílt napon pedig népdalokkal és 
nótacsokorral szerepelnek. 
Községi ünnepségek, falunapok 
rendszeres résztvevői.  A környező 
települések falunapjain, kulturális 
programjain, jótékonysági 
rendezvényein sem ismeretlen az 
Énekkaruk, hogy sikerei közül csak 
néhányat említsünk: 
Törökszentmiklóson a Nyugdíjas ki mit 
tud?-on nívódíjat kaptak, Abádszalókon 

II. helyezést értek el énekeseink a 
nemzetközileg is elismert Zagyvarékasi 
Kékibolya Népdalkör mögött. 2009-ben 
a Mosoly Klub Énekkara (a szervezetek 
sorában elsőként) megkapta a „Csépa 
Községért” kitüntető díjat. 
A fellépésekre a műsorok összeállítása, 
a próbák megszervezése, a szerepek 
betanítása, a kellékek beszerzése és 
elkészítése mind az énekkarvezető 
munkáját dicsérik.   
Teszi mindezt önzetlenül a közösség 
javára, idejét, energiáját nem kímélve. 
Önként vállalt feladataival az egyének 
és a közösségek támogatását végzi az 
Alapítványon keresztül. Az Énekkarral 
jókedvet, szórakozást, kikapcsolódást 
nyújt elsősorban az idősebb 
korosztálynak, de bárkinek, aki szereti a 
népdalt és a magyar nótát. 
További munkájához sok sikert és jó 
egészséget kívánva Csépa Község 
Önkormányzata a „Csépa Községért” 
kitüntető díjat adományozza társadalmi 
munkájáért Papp Erzsébetnek.
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Erzsébetnek, kiemelkedő társadalmi munkájáért. 
Szöszének szinte alig kellett kérdéseket feltennem, áradt belőle 
a szó, de van is miről mesélnie, hiszen főállású munkája mellett 
rengeteg időt áldoz a köz javára. Nem hiába kapta társadalmi 
munkájáért az elismerést. 
Az ének-zene szeretete már kora gyermekkorodtól benned van, 
emlékszem, az őrsben is te voltál a nótafa… 
- Szerintem a génjeimben hordozom a zenét: apai nagyapám 
hegedült, anyai részről a családban tangóharmonikáztak. Az 
ének minden névnapon, disznóölésen, családi rendezvényeken 
jelen volt, hiszen nagyapám, nagybátyáim mindig daloltak. 
Mikortól ered a zenetanulás? 
- Szomszédunkban lakott Tassy Dezső bácsi, ahová sokszor 
átjártunk, ő zongorázott, hegedült, tangóharmonikázott. 
Nagymamám mindig vitt templomba, ahol pedig az orgona 
muzsikája fogott meg. Negyedik osztályban Danyiné Mátyus 
Mária kezdett el velem foglalkozni, zongorázni tanultam tőle. 
Gyakorolni a szomszédba, Dezső bácsihoz jártam. Második 
éves zongorista koromban kaptam meg az első zongorámat. 
(Itt szeretném megköszönni szüleimnek, hogy anyagilag 
támogatták zenei előmenetelemet, hiszen a tandíj és egy 
használt zongora nem két fillérbe került.) Kb. 7. osztályos 
voltam, amikor az akkori atya, Letanoczky Ernő felkért, hogy 
orgonáljak a szentmiséken. Kezdetben sokat segített Tarnóczy 
Ilonka, az akkori orgonista. 1994-ben végeztem el Szegeden a 
kántorképzőt, itt is tanultam zenét. Munka mellett jártam 
Szentesre, a zeneiskolába gyakorolni orgonálni. 
Más hangszerek? 
- Furulyázom, és egy kicsit gitározom is. 
Hogyan kerültél a Mosoly klubba? 
- Édesanyám kezdettől fogva tagja a klubnak, amelynek 
alapítója szintén Danyiné tanító néni. 2000-ben kért fel a 

klubvezető, hogy alakítsunk egy kis énekkart az én 
vezetésemmel. Énekkarunk 12 jó hangú, énekelni szerető 
klubtaggal, valamint három citerással alakult meg. Citerásaink 
Egedi Pálné, Veres Lajos és Szelei János voltak, akik közül, 
sajnos már csak Rozika néni maradt. 
Énekkarunk repertoárja alapvetően népdalokból tevődik össze. 
Ezek összeválogatása, hogy passzoljanak is, kutatómunkát 
igényel, hiszen vagy tájegységenként, vagy azonos gyűjtőtől 
kell őket összeszedni. Népdalokon kívül magyar nótákat is 
énekelünk, nagy örömünkre szolgált, mikor egy időben Sánta 
Béla hegedűjátékával színesítette produkciónkat. Remélem, 
hogy fogunk még együtt muzsikálni! 
2009-ben, mikor az énekkar megkapta a „Csépa Községért” 
kitüntető díjat, és az ezzel járó pénzjutalmat, a klub hozzátette 
a szükséges összeget, és vásárolt belőle egy szintetizátort. 
Azóta két hangszer is kíséri a dalainkat. 
Egyik Falunapon egy népmese előadással léptünk fel, innen 
jött az ötlet, hogy karácsonyra Betlehemes játékkal 
készüljünk. Ennek úgy érzem, nagy sikere lett, hiszen nemcsak 
klubtagjainknak adjuk elő, hanem hívnak bennünket több 
intézménybe is (ovi, ÖNO), sőt egyszer még a szelevényi 
templomban is előadtuk. Nagyon örülök annak, hogy az 
óvodával jó kapcsolatot sikerült kialakítani! 
Bíztatok minden fiatalt, középkorút, időset, ha kedvük, idejük 
engedi, jöjjenek énekelni, Kodály Zoltán szavaival: „Legyen a 
zene mindenkié!” 
Köszönöm az énekkar tagjainak kitartásukat, szorgalmukat, 
hiszen nélkülük nem lenne népdalkör! A próbák hangulata, a 
fellépések izgalma a hosszú évek alatt szorosabb közösséggé 
kovácsolt össze bennünket, amelyhez jó tartozni! 

Zarnócz Pálné
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Bíró Józsefné Május 1. u. 3. 
Fotó: Bíró József 

Mészáros Mihály Béke u. 61. 

Pigniczki Józsefné Perényi u. 19. 

Légrádi Józsefné Somogyi u. 19/b. 

Fotók: Kovács Sándor 

Szabó Károly Béke u. 82/a. 
Fotó: Pintér Csaba Gábor 


